Strzelce Op.,

dnia

09.11.2018r.

Zaproszenie do składania ofert
Dom PomocY SPołecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-|00 Strzelce Op. w imieniu którego Óziała Dyrektor
ńps parri
Jolanta Osuch ZaPtaSZa do złożęniaofert na realizaJję zadania, [tó..go
wartośćnie
Przehacza wYrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, vĘłączonej ze
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.Dz.IJ' z
20"I7r.poz.1579)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby
Domu
PomocY SPołecznej w Strzelcach Op. z fiIią w Śzymiszowie i filią
w Leśnicyul.
Strażacka 8.
Przedmiotem umowy jest dostawa chemii gospodarczej na potrzeby
Domu pomocy
SPołecznej w Strzelcach Op. z ftlią w SzymisŹowie i ńUą * Leśnióy
ul. Śtrazacka 8 na
zasadach:

1) Dostawca zobowiązuje się dostarczyó asortyment
własnym transportem
-l--------'i na swój
koszt do DPS Filia Szymiszów ul, Strzelecka-2,w godz.3Óo-15oo
2) D,ostawca wYdaje dostarczany asortyment przedstńicielowi
zamawiającego, który go
Przelicza, sPrawdza jakość,uszkodzenia, termin gwarancji oraz zgodnoŚĆ ł ,u^ówieniem,
3) Dostarczony towar powinien mieć 6 miesięciny okrós gwa.*".ji,
4) Dostawca zaPev,mia dobrą jakośćasortymentu obejmującą
min. braki uszkodzeń,
5) Odbiorca żąda dostarczenia aktualnych kart charańerystyki
wszystkich wymaganych
Produktów chemicznych, które muszą być dostarczonę z towarem w dniu dostawy;
jeŻeli dostawca ich. nie przedłoży płatnośćfaktur
zostanie wstrzymana do czasu
dostarczenia wszystkich wymagarrych ku.t.
6) Dostawca gwaranĘe niezmienną cenę przedmiotu zamówięnia
w okresie
obowiązywania umowy.

Tqrmin realizacii zamówienia :
Od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2018r,

e doku
formularz oferty,
2.wykonawca może złożyc ofertę na całośćjak równie ż na jedną
z wlw części
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr l, zńącznikiem nr 2,
zńącznikiem nr 3,
załącznlkiem nr 4, załącznikiem nr 5 lub zŃącznikiem nr
6.
2, AktualnY odPis z właŚciwego rejestru
z
centralnej ewidencji i informacji o
\h
działalnościgospodarczej - załączniknr 7.
l.Druk

-

o
'

W sPlawie ProcedurY wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych _
tęL77l46I-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzęlce op., ul. Strażacka
8,
4:I,I00 Strzelce op. email: przetargi@dps.strzelceop.pi
Y sPrawie Przedmiotu zamówienia- Ewelina Pastuch - te:^ 77l462-38-45 wew,
21 budynek DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2, 47-I00 Szymiszów

Termin składania ofert upływa z dniem 16.11.2018r. do godz. 15.00
OfertY naleŻY złożYcw sekretariacie DPS w Strzelcach op.-rr1. Stru"u.ka
8 osobiście,
pocztą, faxem lub pocńą elektroniczną.
l.Druk - formularz ofertowy
2. wykonawca może złożyó ofertę na całośćjak również na jedną
z wlw części
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7, załącznikiem nr 2, załącznikiem
nr 3,
zńącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5 lub załącznikiem nr 6.
3.

Projekt umowy.

Otrązmują:
1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń
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